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 ברכות וחלוקת שי לחג

 בסדר היום( 0)סעיף 

 

, יו"ר: צהריים טובים חברות וחברי בינ"ה,  שלמה אביטן

חברי הנהגה, אורחים נכבדים, אני  

, ח' בניסן 21מתכבד לפתוח את ישיבת בינ"ה מספר  , היום יום שלישי

 11222באפריל  8תשע"ד, 

 

סדר היום מונח לפניכם2 אנחנו בפתחו של חג האביב, חג פסח, נרצה 

לראשי הסיעות או מי מטעמם שרוצה להוסיף  לפתוח בברכה ולאפשר

 ברכה הוא מוזמן לעשות את זה2

 

בואו נעשה את הישיבה הזאת קצרה וחגיגית2 יש לנו הרבה מה לעשות, 

לרעיות שלנו כמובן בניקיונות ובהכנות לקראת פסח2 אכן שיהיה לעזור 

לכם חג אביב פורח ושמח, חג של בשורות טובות, של שמחה, חג של 

למען הסתדרות חזקה, חג של תקווה לחברה טובה יותר, ביחד, 

 שוויונית יותר וצודקת יותר2

 

מידי חג של איסוף חברות וחברים, המחזות הקשים החוזרים ונשנים 

, והיום זה כבר לא  מזון כאשר הנתונים מצביעים על עליה במדד העוני

, זו שאלה קיומית מבחינתן של לא מעט משפחות שעד לא מזמן  עוני

אני תקווה, אני באמת לא רוצה להרבות  וגדרו כמעמד הביניים2ה

בנושא הזה, יתכן ויו"ר חד"ש ירצה להרחיב בסוגיה הזאת כי יש הצעה 

 לסדר יום שלו2 
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, יו"ר: שהנהגת המדינה תתעשת אני תקווה  שלמה אביטן

ותמצא את הדרך לפתור את הבעיה  

חה ובאהבה את חגי הכאובה הזו ויבוא ונראה את עם ישראל חוגג בשמ

 ישראל2

 

בנימה זו אני רוצה לאחל לכם ולבני ביתכם בריאות טובה, אושר 

 ושמחה וחג שמח2

 

בהזדמנות הזאת אני רוצה לאחל לאחינו הנוצרים חג פסחא שמח 

 המתקרב ובא2

 

ההסתדרות, חברנו צבי גוטוטר, אני מתכבד להזמין את מ"מ יו"ר 

 לשאת ברכה קצרה כמו שאני עשיתי2

 

כשאתה אמרת שיו"ר חד"ש יצטרך  :טרובי גוטצ

לדון בסוגיה הזאת אז אני הבנתי את  

זה בלי המרכאות בסוף החד"ש, רק אחר כך ראיתי שאתה מתכוון 

, ושבהחלט  למרכאות בסוף החד"ש, אז בוא נאמר שזה נכון וזה נכון

צריך להיכנס ולטפל וההסתדרות צריכה להוביל גם בעניינים 

, ואני בעניינים המקצועיים, אחד לא הולך בלי השניהחברתיים ולא רק 

מניח שאבי שיושב פה, לאחר שנעבור את כל התלאות, יבין את העסק 

 הזה כמו שצריך2

 

 ולכולם, אתם יודעים ביום כיפור הכהן הגדול,

 

 רק דמוקרטיה, :חבר
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אמרתי אני מקווה, אני שמתי בכוונה  :צבי גוטוטר

 את המילה2 

 

, יו"  הוא דמוקרטי2 ר:שלמה אביטן

 

אני מאוד דמוקרטי אם אתה עוד לא  :צבי גוטוטר

הכהן הגדול מביא יודע2 ביום כיפור  

קודם כל קורבן ומכפר בעד עצמו ובעד ביתו, ביתו זו אשתו, אחר כך 

הוא מביא קורבן בעד כל הכהנים ואחר כך כל העם2 אז אותו דבר אני 

חג שמח ובריאות טובה מאחל פה לכולם, שכל אחד קודם כל שיהיה לו 

קודם כל לעצמו, ואחר כך לביתו, ואחר כך לסביבתו הקרובה ואחר כך 

 לכולנו ביחד2 אז חג שמח2

 

 )מחיאות כפיים(

 

, יו"ר:  אני מודה2 יש עוד חברים? חג שמח2 שלמה אביטן

 

 צהריים טובים לכולם, אכן אנחנו יואל: איציק

מתכנסים כדי להרים כוסית לרגל  

ינים קטנים החג, זאת מס ורת, זה חשוב, זה נכון, יש איזה שני עני

שכמו שאמרת אכן נעביר אותם מהר, אבל אני רוצה לפני החגיגה לומר 

 דבר אחד שהוא חשוב לכולנו ואני רוצה שנתלכד כולנו סביבו כאן2 

 

מה שקרה בשבוע האחרון בהתלהמות של בכיר בממשלת ישראל כנגד 

, יכול נציג עובדים אשר נבחר כדין, מכ , מייצג עובדים כדין הן כדין

 להיות שעמדותיו לא מתאימות לעמדת הממשלה, 
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אבל הדרך של ההתלהמות של שר איציק יואל:

בכיר, שזה יורד לפקידים בכירים,  

שזה יורד לחברי כנסת, ויורד עד לעם מסביבנו, גורם לי להרגיש 

ם ם לי להרגיש שלא מחשיבישאנחנו כנראה לא מספיק עושים, גור

 אותנו, גורם לי להרגיש שחסר לנו משהו בכוחות משותפים2

 

הכוחות המשותפים שלנו צריכים להיות לכל הכוונים, אבל במקרה הזה 

של יחסי ציבור נכונים, לא רק פרסום אלא יחסי ציבור נכונים, והגיע 

הזמן שבמדינת ישראל ידעו שהנציגות של העובדים הגדולה שנקראת 

אלף חברים, אלא לכל אחד יש  111 – 211ך ורק הסתדרות לא מייצגת א

משפחה גרעינית, לכל אחד יש בני משפחה, חברים הכי קרובים, אנחנו 

מייצגים בהיגיון ובדרך הפעולה שלנו יותר ממיליון איש לפי חישוב 

, ואנחנו לא יכולים את העניין הזה לעבור לסדר היום2 זה אומר  שלי

האלה לאוויר בדרך של יחסי שמבחינתנו צריך להרים את הדברים 

ציבור נכונים ובדרך של להטמיע את זה בציבור כולו ולא רק אצל 

 מקבלי ההחלטות2

 

אני שומע כמוכם, ואתם רואים את אותו דבר, שגם מישהו מהמשפחה 

שלי שיודע שאני מייצג עובדים ויודע שאני עובד שכיר, יודע להגיד לי 

כל עובד אחר, ואני שואל  שהממשלה צודקת ולא ועד עובדי הנמל או

אותם אם הם לא יצליחו איך אתם תצליחו ואיך האבא שלכם יצליח 

ואחרים? אנחנו לא מספיק הסברנו את זה, לא מספיק מסבירים את זה, 

 לא מספיק לוחמים בעניין הזה2 

 

לא ואני לא נכנס לעניין הכלכלי האם להקים נמל נוסף כן או לא, אני 

שגם פה יש לי מה לומר כי אנחנו צריכים נכנס כרגע לזה, למרות 
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לעשות עבודה כלכלית ולהציב אותה בפני עם ישראל איך הולכים 

לבזבז כסף בשביל לחסל עבודה מאורגנת, אבל זה לא היום, אני לא 

 רוצה להמשיך בעניין הזה2

 

בכל אופן יש לי הצעה לסדר לפני הברכה, אני מבקש שבינ"ה כולה פה 

אן שבינ"ה או הנהגת ההסתדרות ובינ"ה רואים אחד תתגבש להחלטה כ

בשאט נפש את ההתעמרות של שרים בכירים, פקידים, חברי כנסת, 

בציבור עובדים ונציגיהם בתקשורת או בכל מקום אחר2 אני לא יודע 

 לנסח את זה, יש מי שינסח את זה2

 

אבל אני חושב שאנחנו פה אחד יכולים להתכנס סביב הצעתי, החלטה 

 ל כל פוליטיקה ועל כל מי שחושב שיש פוליטיקה2שגוברת ע

 

2 :חבר 2 2  אפשר לשלוח לו גם מתנה 

 

, יו"ר:  איציק, שלמה אביטן

 

יש אנשים מומחים מה שולחים2 אני  איציק יואל:

רוצה אם ככה לסיים בברכת חג, כמו  

שאמרת אני מאחל הצלחה לכל יו"ר חדש שיהיה, יו"ר חדש יהיה, זה 

ואני מאחל הצלחה לכל מי שיהיה, ואני יכול לומר לא יעזור שום דבר, 

פה ואמרתי את זה בעבר שנעבוד עם אותו יו"ר למען ההסתדרות, למען 

העובדים, למען חיים יותר טובים, בצורה הגונה ובצורה שנותנת כבוד 

 להסתדרות2
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אני מאחל לכולם שיהיה לנו חג שמח,  איציק יואל:

אביב פורח, הרבה בריאות, חופשה  

 מהנה, ולאחר החופשה עבודה קשה2 חג שמח2

 

, יו"ר: תודה2 תודה איציק2 רק הערה קטנה  שלמה אביטן

לעניין הסדר, בדרך כלל הצעות  

מובאות אתה יודע עפ"י התקנון בלוח זמנים מסודר על מנת שכל אחד 

 ,-מחברי בינ"ה יתכונן ויתייחס לענ

 

, הוא צודק, היו"ר צודק2 :חבר  הכל נכון

 

 דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד( )חילופי

 

, יו"ר: איציק, אני מראש הודעתי שהישיבה  שלמה אביטן

הזאת היא ישיבה טקסית, חגיגית,  

ואני לא מזלזל בדברים שאמרת, ויש להם בהחלט מקום וזה לא משנה 

העיתוי, אם זה עכשיו או אם זה מחר, או אם זה בעוד ישיבה, הדברים 

סודרת על מנת לאפשר לכל חברי בינ"ה יועלו אם תרצה בצורה מ

להשתתף ומי שצריך גם להתייחס לדברים שלך יוכל להתייחס אליהם2 

אבל הדברים כמובן נרשמו בפרוטוקול ובוודאי מי שצריך לעיין בהם 

 יעיין בהם2 תודה2

 

אני מזמין את יו"ר סיעת ש"ס, עו"ד רפי מלאכי לברך אותנו בשם הרב 

 הרב2השוהה בחו"ל2 בשמך ובשם 
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ראשית אני מדבר אז זה בשמי, אבל  :עו"ד רפי מלאכי

הרב ביקש ממני לברך כי נבצר ממנו  

 להגיע, הוא שוהה בחו"ל,

 

 איזה רב? :חבר

 

, יו"ר:  הרב של ההסתדרות2 שלמה אביטן

 

 -הרב של ההסתדרות, הרב בן ציון בר :עו"ד רפי מלאכי

2 אז   שלום, אז אני אברך בשמו ובשמי

הפסח אני מניח שכולם מרגישים את הנקיונות בבית ככה, ערב חג 

ואיזה נקיונות עובר על כולנו, צריכים להיזהר לא להחליק מכל 

כמובן רבותי לנקות את הדברים שיש בלב, הנקיונות2 אבל חשוב יותר 

 אוקי?

 

אתם יודעים אנחנו אוכלים מצות בליל הסדר ואיזה רעש עושים סביב 

יותר טעים, בפרט היום שיש כל כך המצה הזו, בסה"כ הלחם הרבה 

הרבה סוגי לחמים אתה מתבלבל, יש לך שלושה מטר סוגי לחמים, 

 ובסוף מתלהבים מהמצה2

 

אז יש רמז בפרשת השבוע שקראנו השבוע מי שיצא לו להגיע לבית 

הכנסת, קראנו פרשת מצורע, אתם יודעים מצורע זה לשון הרע וכל 

, אז הכהן מגיע הדברים האלה ואז הכהן מגיע2 צבי ה זכיר את הכהן

ירקרקות, אדמדמות, כל מיני ות יורואה בבית, בקירות הבית, שקערור

ו2   סימנים שהי
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פה אנחנו רואים את הלחם הכל כך  :עו"ד רפי מלאכי

טעים, אתם יודעים המצה אתם  

יכולים לשכוח שנה בבית לא יקרה לה כלום, אבל הלחם אחרי יומיים 

כבר בלי טעם, לא שווה כלום, הלחם הזה  הוא נהיה ירוק ואדום,

 זה העניין שזה תופח2 שאנחנו כל כך אוהבים2

 

, נגד  אז כאשר אנחנו, כאשר אנחנו נכנס בלבנו נגד החברים שלנו

משפחה, נגד החברים לעבודה, אז שתופח אז קשה להשתלט על זה2 לכן 

, נכון שחשוב לעשות ניקיון בבית ון , זו החוכמה לעשות גם את הניקי

אבל לא פחות חשוב לעשות את הניקיון שבלב ולסלוח לכולם, ושיהיה 

לכולנו חג שמח, חג כשר ושמח, לנו ולמשפחתנו ולכל הסובבים אותנו, 

 חג שמח2

 

 אמן2 :חברים

 

 )מחיאות כפיים(

 

, יו"ר: תודה רבה2 ציון אלגריסי בבקשה,  שלמה אביטן

 אחרון המברכים2 

 

ני גם כן מצטרף צהריים טובים, א :ציון אלגריסי

  , אני גם לברכות של חבריי קודמיי

 רוצה להגיד לכם שהחג הזה באמת הוא חג של התחדשות וחג החירות, 
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ואנחנו הרגשנו את זה השנה בתוך  :ציון אלגריסי

ההסתדרות, היתה לנו שנה של  

התאגדות והתחדשות והתברכנו בעובדים חדשים, בעובדים שזה חידש 

סתדרות, והצטרפו אלינו רבבות עובדים, ואיך לנו את פניה של הה

 שחררנו אותם לחפש מה שנקרא מהפחד של המעסיקים2 –שאומרים 

 

אז יש לנו באמת שנה מבורכת ושנה קשה, ושלא תתבלבלו, כמו 

מכוח העבודה השכיר הוא מאוגד בישראל,  01%שאומר עופר, זה רק 

 ויש עוד מה לעשות2

 

היה לנו גם הצלחה כמוה שנה, ואני ואני מקווה שגם בשנים הבאות ת

באמת רוצה לאחל לכל העובדים, מזכירי איגודים מקצועיים שעושים 

 באמת עבודה בגיוס חברים וגם בהחזקת השוטף עבודה מאוד קשה, 

 

 תכלול גם את הגמלאים לא נורא2 :חבר

 

, איך אני יכול לשכוח את  :ציון אלגריסי וכמובן

אני הגמלאים? אבל רק הערה אחת, ו 

לא אמשיך הרבה, בנושא הנמלים2 חברים, זו שיטה בצורה עם 

התקשורת איך להתמקד ואיך לעשות הפרטה2 שלא תחשבו שזה רק 

הנושא של חסן וכץ, זה מה שהם רוצים להעלות, חסן מול כץ2 אנחנו 

שוכחים שזוהי מלחמה שלנו להמשיך להחזיק את העובדים במאוגדים, 

שיטתית כדי לרמוס ועד עובדים ולהראות וזה עושים לנו את זה בצורה 

אותו כמה שהוא לא בסדר והם צודקים רק על מנת להוריד את העבודה 

המאוגדת ולהכניס עוד נמלים שיעבדו שם קבלנים2 זה לא חסן וזה לא 

 כץ, זה העבודה המאוגדת של ההסתדרות2
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 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

 ואבי אדרי2 :חבר

 

ון  חברים, אני אומר לכם זה בצורה  :אלגריסיצי

שיטתית מנסים לרמוס את יו"ר  

הועדים ולעשות אותם כאילו גנגסטרים וזה לא נכון זה שמירה על 

ככל שיהיו מקומות העבודה ואל תטעו2 אנחנו נמשיך לתמוך בועדים 

חזקים ושיהיו להם משכורות גבוהות ואנחנו נתמוך גם במשכורות 

ק הפניקס היו"ר שמקבל מיליונים ואומר לשני גם הגבוהות, זה לא ר

אתה תיקח מיליונים, אנחנו נוביל גם במשכורות הגבוהות2 ושיהיה 

 לכם חג שמח ותודה רבה2

 

 )מחיאות כפיים(

 

, יו"ר: ון2 שלמה אביטן  תודה2 תודה לצי
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 הצעה לסדר של יו"ר סיעת חד"ש, מר סוהיל דיאב

 בסדר היום( 2)בסעיף 

 

, י אנחנו עוברים לסדר היום, אני מזמין  ו"ר:שלמה אביטן

את יו"ר סיעת חד"ש להציג את  

 ההצעה לסדר שלו2 מר סוהיל דיאב, בבקשה2

 

 )מחיאות כפיים(

 

, יו"ר: למעשה עפ"י הנוסח זו הצעת החלטה  שלמה אביטן

, זה   בכלל, לא הצעה לסדר, כן

 משמעותי2

 

אוקי2 צהריים טובים לכולם, אני  :סוהיל דיאב

מצטרף לברכות לכל החגים וגם  

, גם זה  , יום העובדים הבינלאומי אנחנו קרובים ליום הראשון במאי

 יום מאבק וגם זה יום חג2

 

אני חושב , על ניקיון הבית אווירת החגים דיבר ידידי כאן מסיעת ש"ס

2 ניקיון המצפון בנוסף לניקיון הבית חשוב לדבר על ניקיון המצפון גם

 ב על כמה דברים שארעו בימים בתקופה האחרונה2 מצריך אותנו לחשו

 

ון  אתמול פורסם הדו"ח של מבקר המדינה על עניין הרעב, כמילי

 –תושבים שחיים מתחת לקו העוני2 אבל מה שיותר קשה בדו"ח הזה 

שאנשים עובדים, שהולכים לעבודה מהבוקר עד הערב ובכל זאת 

 המשכורת לא מספיקה והם נמצאים במצב של רעב2
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מהאנשים האלה הם מעדיפים  21% :סוהיל דיאב

להפחית בקניית מזון למען קניית  

מאלה מעדיפים לקבל ולקנות חלק מהתרופות, לא את  17%תרופות2 

, כי אין להם לקנות את כל התרופה לכל החודש2 המצב מדאיג,  כולן

 המצב מחייב גם פעולה2

 

בקלנסווה,  הדבר השני, אתמול נהרג מישהו בתאונת עבודה בבניין

שלשום אחר מחיפה, ושלשום עוד אחד במצב אנוש בתאונת עבודה 

בבניין באזור תמרה2 לא על זה רציתי לדבר רק על עניין תאונות 

הסטטיסטיקות שהועלו בשבוע הזה בצורה  –העבודה, אבל מה שחשוב 

חזקה ביותר, ואני עירבתי את יו"ר הסתדרות פועלי הבניין בנושא, 

ל, ויש מה לעשות, הרבה מה לעשות בנושא הזה, לא חברי יצחק מויא

ן רק הבטיחות בעבודה, לא, רציתי לדבר בעניין אכיפת החוק  על עניי

 בנושא תאונות העבודה בבניין2

 

אנשים נהרגו בתאונות עבודה בבניין,  268בחמש השנים האחרונות 

תיקים הגיעו לעונש  20תיקים רק נבדקו במשטרה ורק  61מהם 

 7מהתיקים רק הגיעו לעונש בבתיהמ"ש2 רק  8% -חות מבבימ"ש, פ

חוקרים במשטרה עוסקים בכל הארץ בכל תאונות העבודה, לא רק 

2  בבניין

 

 משרד הכלכלה2 :חבר

 

 סליחה? :סוהיל דיאב
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 משרד הכלכלה2 :חבר

 

אלה ממומנים ע"י משרד הכלכלה2  :סוהיל דיאב

מכל אלה שנהרגו בתאונות  11% 

 ניה2העבודה הם בענף הב

 

עובדים פלשתינאים  01,111 -חשוב להגיד שגם בענף הבניה הזה יש כ

מהעובדים הזרים, וחלק גדול  6,111עד  1,111מהשטחים הכבושים, יש 

 מהעובדים הערבים אזרחי מדינת ישראל ושאר האוכלוסיות2

 

אני חושב שהעניין הזה הוא חשוב להסתדרות, חשוב לכל העובדים 

 בנושא הזה2

 

באוקטובר האחרון היו בחירות לרשויות המקומיות, הרבה בנקודה, 

מקומות שינו בבחירתם את ראש העיר פה וראש העיר שם בכל הארץ, 

 בכל המגזרים2 חשוב,

 

אתה אומר השטחים לא הכבושים,  :חבר

אני לא חושב שזה נכון להכניס את  

 השטחים הכבושים,

 

 )מדברים ביחד(

 

, אל אל תכניס פוליטיקה לעניינים :חבר

 תכניס פוליטיקה2 
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דיברת על ערביי כמו שלא אמרתי ש :חבר

שותפים לאלה  שהם אולי ישראל 

 שנמצאים בבתי סוהר2

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

2 אני חוזר ואומר, :סוהיל דיאב  אני שמעתי, שמעתי

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

לפי הלגיטימציה אני הולך  :סוהיל דיאב

 הבינלאומית, 

 

 תחזור בך2 :חבר

 

 ולפי החלטות האו"ם2 :סוהיל דיאב

 

 תחזור בך2 :חבר

 

 אני לפי החלטות האו"ם, בבקשה2 :סוהיל דיאב

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

 לא רוצה לשמוע2 :חבר
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לא רק שלא אחזור, אני חושב שזה  :סוהיל דיאב

 לא נכון2 

 

, יו"ר:שלמה א  סוהיל, סוהיל, ביטן

 

2 זה לא נכון2 :סוהיל דיאב  זה לא נכון

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

 זה לא נכון2 :סוהיל דיאב

 

, יו"ר:  סוהיל, שלמה אביטן

 

 רק אצלנו במדינה, :חבר

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

 זה לא נכון2 :סוהיל דיאב

 

,  חברות, חברות וחברים, יו"ר: שלמה אביטן

 

, אוקי, :סוהיל דיאב  אוקי

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

, יו"ר:  חברי בינ"ה, שלמה אביטן
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 מה הדבר הזה? :חבר

 

, יש גם, :סוהיל דיאב  יש לי

 

 אתה מערבב את ההצעה, :חבר

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

, יו"ר:  סוהיל, סוהיל, שלמה אביטן

 

 אני מערבב ואני אומר, :סוהיל דיאב

 

, יו"ר:  סוהיל, סוהיל, שלמה אביטן

 

 בסופו של דבר, :סוהיל דיאב

 

, יו"ר:  סוהיל, סוהיל, שלמה אביטן

 

 אני אומר בסופו של דבר, :סוהיל דיאב

 

, יו"ר:  סוהיל, אתה מוכן להקשיב לי? שלמה אביטן

 

 בטח2 :סוהיל דיאב

 

, י  אני מדבר אליך ואתה ממשיך2 ו"ר:שלמה אביטן
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 מה זה? :חבר

 

, יו"ר:  אתה הגשת הצעה לסדר, שלמה אביטן

 

2 :סוהיל דיאב  כן

 

, יו"ר: באופן יוצא מן הכלל, באופן חריג  שלמה אביטן

אמרתי לך למרות הישיבה החגיגית  

אני מביא את זה לסדר יום2 אתה עכשיו מרגע שהתחלת לדבר עד הרגע 

 להצעה לסדר היום2 הזה עוד לא הגעת

 

 התחלתי לדבר2 :סוהיל דיאב

 

, יו"ר:  לא, תסלח לי, שלמה אביטן

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

, :סוהיל דיאב  עכשיו אני

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

 אני לא אשתוק2 :חבר

 

, יו"ר: לא, אבל עכשיו אני מדבר, אתה  שלמה אביטן

 תשתוק2 
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 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

, יו"ר: תרצה לדבר תדבר2 אל תהפוך לי  שלמה אביטן

 עכשיו ישיבה, 

 

 הרבה רשויות מקומיות, :סוהיל דיאב

 

, יו"ר: את זה, אל תהפוך ישיבה אל תהפוך  שלמה אביטן

 חגיגית, 

 

, הר :סוהיל דיאב  ,-אוקי

 

, יו"ר:  הבית הזה2 למאבק פוליטי בתוך שלמה אביטן

 

הרבה רשויות, הרבה רשויות שינו את  :סוהיל דיאב

ראשי הערים ויש תופעה של  

התנכלויות לעובדים שהיה להם עמדה אחרת בבחירות מתוך שיקולים 

פוליטיים2 אני מציע שההסתדרות תודיע שהיא תגן על העובדים הללו 

 ותתן גם הנחיות למועצות הפועלים בכוון הזה2

 

זה חג שהעביר מעבדות לחירות, אז לכן חשוב שאנחנו בסופו של דבר 

נשמע כל אחד שחושב בצורה דמוקרטית וגם כדי להגיע לחירות 

 האמיתית ולא חירות מדומה2 חג שמח לכולם2

 

 )מחיאות כפיים(
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, יו"ר: תודה רבה2 תודה2 מאחר והזכרת את  שלמה אביטן

, גם בשם, גם   יו"ר איגוד העץ והבניין

, בנושא  הבטיחות, אני מאפשר לו פה תגובה קצרה2 איציק, כארגון

 בבקשה, ממש בקצרה, לא רוצים לפתוח דיון עכשיו2

 

צהריים טובים, ככה כדי לעשות את  :איציק מויאל

זה בקצרה ולעשות סדר, אינפורמציה  

 קצרה2

 

 איציק, קצרה אבל2 :חבר

 

קצרה ממש2 אבל פה כדי שלא ישתמע  :איציק מויאל

א עושה מאומה פה שההסתדרות ל 

בכל מה שקשור לנושא של בטיחות בעבודה לעובדים, ורק להביא 

היחידי בעולם יש לנו הסכם קיבוצי  ,לידיעתכם, הרבה לא יודעים

שמסדיר את יחסי העבודה בענף הבניין בארץ בכל הנושאים: שכר, 

 תנאי רווחה ובטיחות2

 

פלשתינים,  עובדים 01,111עובדים, מתוכם  111,111ענף הבניין מעסיק 

8,111  , עובדים זרים והשאר ישראלים2 גם לפלשתינים נותנים ציוד מגן

 נותנים ציוד בטיחות, עושים להם הכשרה2 

 

תונים שהוא הציג פה הם נכונים, הם סוהיל פנה אלי וג'מיל, אמרתי הנ

אמיתיים, הם קשים, והטענה שלך היא לא לבית הזה, ואני מצטרף 

, זה אין אכי –אליך לדבר אחד  פה בנושא בטיחות לעובדים בענף הבניין

 הנושא לא משהו אחר2 תודה רבה2
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 )מחיאות כפיים(

 

, יו"ר: תודה2 תודה לאיציק2 שלמה, אתה  שלמה אביטן

 רוצה להתייחס? 

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

, יו"ר: , סוהיל, אני מציע  שלמה אביטן תודה רבה2 אם כן

ר לאגף המעו"ף, שאת הצעתך נעבי 

 להסתדרות המעו"ף על מנת להמשיך את הטיפול2

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

, יו"ר: לא, לא הדברים שאמר, אני מדבר על  שלמה אביטן

 ההצעה שלו2 

 

 לא על פוליטיקה2 :חבר

 

, יו"ר: לא, לא הדברים שהציע, זה לא  שלמה אביטן

 בהצעה לסדר בגלל זה כעסתי2 

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

, יו"ר:  2זה לא משנה2 אז בכך אנחנו נסיים שלמה אביטן
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 התחבורההארכת הוראת שעה ליו"ר איגוד עובדי 

 בסדר היום( 1)סעיף 

 

, יו"ר: , אני עובר לסעיף הבא בבקשה,  שלמה אביטן אם כן

 בבקשה לשבת חברי בינ"ה2 

 

 מדברים ביחד( )חילופי דברים בין הנוכחים,

 

, יו"ר: הארכת הוראת שעה ליו"ר איגוד  שלמה אביטן

2 כידוע הבחירות עובדי התחבורה 

באיגוד עובדי התחבורה לא התקיימו עד היום בשל הליך משפטי 

שהתקיים עד לא מזמן ולאור פסק הדין שהיה בעניין זה מתארגן 

ה הארגון או האיגוד למערכת בחירות בתוך האיגוד, כאשר התחלת

 תהיה אחרי חגי תשרי ותסתיים עד סוף השנה הזאת2

 

כמובן אתם יודעים שזה הליך, הליך שצריך לעבור ועדת התקנונים, 

ועדה לתיאום וביצוע, ועדת החוקה, ועד שזה מגיע לבינ"ה, אז אני 

 חושב שהוא זקוק לזמן הזה ואנחנו נאשר לו את זה2

 

רים את ידו2 מי נגד? מי בעד הארכת התוקף לאיגוד עובדי התחבורה? י

 מי נמנע? פה אחד זה אושר2
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 שונות

 בסדר היום( 2)סעיף 

 

, יו"ר: אם כן אני רוצה לסיים את הישיבה  שלמה אביטן

הזאת בהודעה לא כל כך שמחה,  

אתמול הלך לעולמו בעלה של חדווה אלמוג שהיתה יו"ר נעמ"ת 

, ואנחנו מכאן שולחים את תנחומינו לה ולמשפחה  הארצית כאן

 ולכולם2

 

ובמעבר שוב חד אני רוצה לברך את חברינו הדרוזים לקראת החג הקרב 

לאפריל שנה זאת, אז בשם ההסתדרות,  11 -ובא, חג יתרו, שיהיה ב

 איפה הדרוזים שבתוכנו? שיעבירו את ברכותינו2

 

לקבל את  1אם כן שוב חג שמח לכולם2 אני מבקש מכולם לרדת לקומה 

 ישיבה נעולה2השי הצנוע שהכנו לכם2 ה

 

  

 

 -הישיבה נעולה-
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 החלטות שנתקבלו בישיבת מליאת בינ"ה

 1122 באפריל 8בישיבתה בתאריך 
 

 ברכות וחלוקת שי לחג 22

 בסדר היום( 0)סעיף 

 

, יו"ר בינ"ה איחל לחברי בינ"ה ולחברי   מר שלמה אביטן

 חג שמח, בריאות טובה, אושר ושמחה2  ההסתדרות

רח ושמח, חג של בשורות טובות, חג אביב פומר אביטן איחל  

של שמחה, חג של ביחד, למען הסתדרות חזקה, חג של תקווה 

 לחברה טובה יותר, שוויונית יותר וצודקת יותר2

  2לאחינו הנוצרים חג פסחא שמחמר אביטן הוסיף ואיחל  

מר אביטן הוסיף ובירך את חברינו הדרוזים לקראת החג  

 ו2לאפריל שנה ז 11 -הקרב ובא, חג יתרו, שיהיה ב

 

חג שמח ובריאות , מ"מ יו"ר ההסתדרות איחל צבי גוטוטרמר  

לכל אחד מחברי ההסתדרות, לביתם, לסביבתם הקרובה  טובה

  ולכולם ביחד2 

 

חג שמח, אביב פורח, הרבה בריאות, איחל  יואל מר איציק 

  חופשה מהנה, ולאחר החופשה עבודה קשה2

 

 בשמו ובשםאת החברים ירך , יו"ר ש"ס, בעו"ד רפי מלאכי 

ין שלום-הרב של ההסתדרות, הרב בן ציון בר 2 עו"ד מלאכי צי

חשוב לעשות ניקיון בבית, אבל לא פחות חשוב לעשות כי 
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 2 עו"ד מלאכי בירך אתאת הניקיון שבלב ולסלוח לכולם

 2חג כשר ושמח בברכתהחברים, המשפחות וכל הסובבים 

 

החברים והוסיף כי זהו חג מר ציון אלגריסי, הצטרף לברכות  

חג החירות2 מר אלגריסי איחל לכולם חג  ,של התחדשות

 שמח2

 

לכל החגים הצטרף לברכות מר סוהיל דיאב, יו"ר סיעת חד"ש,  

, יום העובדים הבינלאומי, אף ציין את יום ו הראשון במאי

 יום חג2כמאבק היום 

 

 הצעה לסדר של יו"ר סיעת חד"ש, מר סוהיל דיאב2 12

 בסדר היום( 2)סעיף 

 

מר סוהיל דיאב, יו"ר סיעת חד"ש העלה בפני חברי מליאת  

הסתדרות תודיע שהיא תגן על וביקש כי ה בינ"ה את הצעתו

ותתן גם הנחיות למועצות הפועלים בענף הבניין העובדים 

 בכוון זה2

 

מר איציק מויאל, יו"ר הסתדרות עובדי הבניין והעץ,  

ין כי קיים הסכם בהתייחסו להצעתו של מר סוהיל ד יאב צי

ן  קיבוצי היחידי בעולם שמסדיר את יחסי העבודה בענף הבניי

  בארץ בכל הנושאים: שכר, תנאי רווחה ובטיחות2

כי אין אכיפה בנושא בטיחות לעובדים בענף מר מויאל ציין  

 וכי לכך יש להתייחס2 הבניין
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 הארכת הוראת שעה ליו"ר איגוד עובדי התחבורה 02

 היום( בסדר 1)סעיף 

 

ר מליאת בינ"ה אישרה פה אחד את הארכת הוראת שעה ליו" 

אחרי חגי איגוד עובדי התחבורה לעניין הבחירות אשר תחל 

 יים עד סוף השנה הזאת2תתסתשרי ו

 

 שונות 22

 בסדר היום( 2)סעיף 

 

, משתתף בשמו ובשם חברי בינ"ה מר שלמה אביטן יו"ר בינ"ה 

מות בעלה חתה על בני משפוחדוה אלמוג בצערה של הגב' 

 המנוח2

 


